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(210) M 2012 07247
(151) 04.12.2012
(732) S.C. BIZMART S.R.L., Str.

Gheorghe Doja nr. 108, jud. Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

(740) S.C. INTELECT S.R.L., B-dul Dacia
nr. 48, bl. D 10, ap. 3, OP 9-CP 128,
Jud. Bihor ORADEA

(540)

StilSănătos
  
(531) Clasificare Viena:050713; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; organizarea de târguri şi
expoziţii cu caracter comercial; gestiunea
afacerilor comerciale, inclusiv magazine
online; administraţie comercială, inclusiv
activităţi de marketing; management; servicii
de import-export; lucrări de birou, inclusiv
sondaje de piaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07787
(151) 04.12.2012
(732) PLOOM, INC., 2415 3rd Street #271,

94107, SAN FRANCISCO S.U.A.
CALIFORNIA

(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

DRAGON

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

34 Produse din tutun.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07776
(151) 04.12.2012
(732) S.C. BARILIFE S.R.L., B-dul

Basarabia nr. 4, camera nr.1, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

VIRTUAL RETIREMENT HOME
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară. 
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07810
(151) 04.12.2012
(732) S T O I C A  A N D O N I

CATALIN-DANUT, Strada Elev
Stefanescu Stefan nr. 10, bl. 465, sc.
A, et. 2, ap. 14, 021688, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

STRATEGIC
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(591) Culori revendicate:negru, roşu, alb

(531) Clasificare Viena:050315; 240103;
270501; 290112;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36 Asigurări, afaceri financiare, monetare,
afaceri imobiliare.
37 Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
39 Transportul, ambalare şi depozitare a
marfurilor, organizare de călătorii.
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante, cazare temporară.
44 Servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07777
(151) 04.12.2012
(732) LAZĂR PETRIŞOR, Str. Calea lui

Traian nr. 155, bl. 3, sc. D, ap. 13,
judeţul Vâlcea, , RÂMNICU
VÂLCEA ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

Elefantul Verde

(591) Culori revendicate:verde, negru, alb
(531) Clasificare Viena:030201; 270303;

270502; 270503; 270515; 290103;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

16 Hârtie igienică; şerveţele; hârtie, carton şi
produse din aceste materiale, neincluse în alte
clase; tipărituri; articole de legătorie;
fotografii; papetărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07788
(151) 04.12.2012
(732) PLOOM, INC., 2415 3rd Street #271,

94107, SAN FRANCISCO S.U.A.
CALIFORNIA

(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

ORCHARD

(300) Prioritate invocată:
 AM 5819/2012/15.11.2012/AT
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
34 Produse din tutun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07811
(151) 04.12.2012
(732) CATALIN ADRIAN BANCILA, Str.

Crinul de Gradina nr. 9, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) MIRCEA DOBRINESCU, Str.
Camil Ressu nr. 49, H26, sc. B, ap. 26,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CARPATHIA ECO LAND
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Publicitate.
39 Organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07789
(151) 04.12.2012
(732) STANCU PAUL ALEXANDRU, Str.

Aleea Botorani nr. 11, V43, sc. A, et.
8, ap. 33, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

cesiune.ro leasing.cel mai simplu

(591) Culori revendicate:portocaliu, gri

  
(531) Clasificare Viena:270101; 270502;

270503; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07812
(151) 04.12.2012
(732) A S O C I A T I A  I M P R E U N A

PENTRU TINE, Str. Elev Stefanescu
Stefan nr. 49, bl. 422A, sc. A, ap. 50,
sector 2, 021685, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DESCOPERA TARA CARPATILOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate.
39 Organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07790
(151) 04.12.2012
(732) S.C. ARISMA DISTRIBUTIE

S.R.L., Str. Dobrina nr. 80, judeţul
Vaslui, 735100, HUŞI ROMANIA 

(540)

PENSIUNEA DOBRINA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07778
(151) 04.12.2012
(732) CO.CA CATERING S.R.L., Str.

Trestiana nr. 13, bl. 15, sc. 2, et. 3, ap.
56, camera 1, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Cervo FOOD CONCEPT

(591) Culori revendicate:verde, maron, alb
(531) Clasificare Viena:260418; 270515;

270524; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07779
(151) 04.12.2012
(732) S.C. ARCADIA HOSPITAL S.R.L.,

Str. Sărărie nr. 38, judeţul Iaşi,
700116, IAŞI ROMANIA 

(540)

NOUĂ NE PASĂ!

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

44 Servicii medicale; servicii de igienă şi
frumuseţe pentru oameni. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07799
(151) 04.12.2012
(732) S.C. PRO DESIGN ART S.R.L., Str.

Rotundă, nr. 17, bl. H24, sc. A, et. 3,
ap. 24, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr. 1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

Pro Design Art fabrica de mobila
  
(531) Clasificare Viena:270509; 270511;

270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
20 Produse din lemn; scaune şi mese (cu
excepţia celor din metale); mobilier, saltele,
somiere, perne.
35 Regruparea în avantajul terţilor a bunurilor
de consum nealimentare, material lemnos şi de
construcţii, mobilier şi alte articole de uz
casnic (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07813
(151) 04.12.2012
(732) S.C. ROMTELECOM S.A., Piaţa

Presei Libere nr. 3-5, Clădirea City
Gate, Turnul de Nord, etajele 7-18,
Sector 1, *, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

Forsee IT
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
discuri compacte, DVD-uri şi alte medii de
înregistrare; mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise; case de marcat; maşini
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare; software pentru
computere; echipament pentru stingerea
incendiilor.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07791
(151) 04.12.2012
(732) SERGIU MARIAN, Str. Fundatura

Viticulturii nr. 3, judeţul Vaslui,
735100, HUŞI ROMANIA 

(540)

REVISTA VANATORUL SI PESCARUL
HUSEAN
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07800
(151) 04.12.2012
(732) S.C. OLDTIMER STUDIO

RESTAURARI S.R.L., str. Agromec
nr.7, zona 1, hala 21, Comuna Moara
Vlăsiei, judeţul Ilfov, , Sat Moara
Vlăsiei ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr. 1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

Oldtimer Storage
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(531) Clasificare Viena:180109; 260201;
270501; 270507;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

39 Transport; ambalare şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07780
(151) 04.12.2012
(732) S.C. MIND KICK S.R.L., Str. Dornei

nr. 121, ap. 3, demisol, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HACKATHON.RO

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi

servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07781
(151) 04.12.2012
(732) S.C. MIND KICK S.R.L., Str. Dornei

nr. 121, ap. 3, demisol, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HACKATHON

 
(531) Clasificare Viena:270503; 270510;

270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
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tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07801
(151) 04.12.2012
(732) S.C. OLDTIMER STUDIO

RESTAURARI S.R.L., str. Agromec
nr.7, zona 1, hala 21, Comuna Moara
Vlăsiei, judeţul Ilfov, , Sat Moara
Vlăsiei ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr. 1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

Oldtimer.ro

 (531) Clasificare Viena:180109; 260201;
270501; 270507;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale

pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee (solicităm protecţie pentru
întrega clasă de produse inclusă în lista
alfabetică).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întrega clasă de servicii inclusă în lista
alfabetică).
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator
(solicităm protecţie pentru întrega clasă de
servicii inclusă în lista alfabetică).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07814
(151) 04.12.2012
(732) S.C. STANDARD VISION S.R.L.,

Aleea Ilia nr. 5, bl. 56, sc. 1, et. 6, ap.
33, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BUCHAREST WHEELS ARENA

(591) Culori revendicate:negru, gri, alb
(531) Clasificare Viena:050709; 270501;

290113;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07782
(151) 04.12.2012
(732) S . C .  T E A M N E T

INTERNATIONAL S.A., Str. Mihai
Bravu nr. 10, judeţul Prahova, 100550,
PLOIESTI ROMANIA 

(540)

THINK + DO

(591) Culori revendicate:negru, albastru,
bleu, verde, violet, roz, roşu,
portocaliu, galben

  
(531) Clasificare Viena:241705; 250707;

270512; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea

sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07802
(151) 04.12.2012
(732) S.C. OLDTIMER STUDIO

RESTAURARI S.R.L., str. Agromec
nr.7, zona 1, hala 21, Comuna Moara
Vlăsiei, judeţul Ilfov, , Sat Moara
Vlăsiei ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr. 1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

Oldtimer Rental
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(531) Clasificare Viena:180109; 260201;
270501; 270507;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

39 Transport; ambalare şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07815
(151) 04.12.2012
(732) S.C. STANDARD VISION S.R.L.,

Aleea Ilia nr. 5, bl. 56, sc. 1, et. 6, ap.
33, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SOUND ARENA

(591) Culori revendicate:negru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:160104; 261325;

270507; 270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07783
(151) 04.12.2012
(732) S . C .  T E A M N E T

INTERNATIONAL S.A., Str. Mihai
Bravu nr. 10, judeţul Prahova, 100550,
PLOIESTI ROMANIA 

(540)

EYE IN THE SKY
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci din 04.12.2012

(210) M 2012 07803
(151) 04.12.2012
(732) S.C. AXIOMA SOLUTIONS S.R.L.,

Cotroceni Business Center, Bd. Iuliu
Maniu nr. 7, Corp U, etaj 4, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ROI 4X4 METHOD

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
(531) Clasificare Viena:241707; 260409;

260418; 270524; 270724; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07816
(151) 04.12.2012
(732) S.C. STANDARD VISION S.R.L.,

Aleea Ilia nr. 5, bl. 56, sc. 1, et. 6, ap.
33, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ARENA EVENTS

(591) Culori revendicate:negru, roşu
 (531) Clasificare Viena:261325; 270507;

270515; 290112;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07792
(151) 04.12.2012
(732) S.C. ATRASCON S.R.L., Str.

Dunării nr. 65, , COMUNA PODARI
ROMANIA 

(540)

T&M

(531) Clasificare Viena:241725; 270517;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi pentru industrie;
absorbanţi industriali de hidrocarburi şi de
substanţe chimice periculoase.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; zahăr, miere, sirop de melasă;
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drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; aprovizionare
pentru terţi; servicii de import-export;
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
en-gros şi la licitaţie.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor; prelucrarea,
reciclarea şi tratarea deşeurilor şi gunoaielor.
44 Servicii de împrăştiere de material
absorbant de hidrocarburi şi de substanţe
periculoase pentru mediu.
45 Servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 07817
(151) 04.12.2012
(732) S.C. STANDARD VISION S.R.L.,

Aleea Ilia nr. 5, bl. 56, sc. 1, et. 6, ap.
33, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ROCK ARENA
(591) Culori revendicate:negru, roşu
(531) Clasificare Viena:160104; 261325;

270507; 270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07793
(151) 04.12.2012
(732) S.C. ELKA TRANS LOGISTIC

S.R.L., Str. Sub Dura nr. 5, judeţul
Maramureş, , SASAR ROMANIA 

(540)

LK TRANS LOGISTIC Mereu în mişcare
!
(591) Culori revendicate:roşu, albastru
(531) Clasificare Viena:261113; 270515;

290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07784
(151) 04.12.2012
(732) S.C. MIND KICK S.R.L., Str. Dornei

nr. 121, ap. 3, demisol, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HACKOVER
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(531) Clasificare Viena:270503; 270702;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07805
(151) 04.12.2012
(732) S.C. GO-NET S.R.L., Str. Coastei nr.

1, Jud. Braşov, , SACELE ROMANIA
(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.

Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV

(540)

GNGAMES

(591) Culori revendicate:roşu, turcoise,
negru

(531) Clasificare Viena:270503; 270510;
290113;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun;
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07818
(151) 04.12.2012
(732) S.C. CLINICA MULTIMED S.R.L.,

Str. Tudor Vladimirescu nr. 16,
Judeţul Harghita, , MIERCUREA
CIUC ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N. D. GAVRIL
S.R.L., Str. Ştefan Negulescu nr. 6A,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

TERA. Test de Evaluare a Riscului de
Agresivitate
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(531) Clasificare Viena:010502; 270503;
270507; 270517;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, de control
(verificare) şi didactice; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice; discuri
compacte, DVD-uri şi alte suporturi digitale
de înregistrare; echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; aparate pentru înregistrarea,
transmisia, procesarea şi reproducerea
semnalelor şi a datelor de măsurare; aparate
pentru prelucrarea datelor, inclusiv marcatori
de curbe sau plottere, suporturi de date de
toate felurile exploatate de o maşină şi tipuri
de programe; programe de calculator
înregistrate pe suporturi de date de orice tip
(incluse în această clasă), în special pentru
utilizarea în cabinete medicale şi spitale şi
pentru reglementări vis-â-vis de asigurătorii
de sănătate şi a normelor pacienţilor asiguraţi
cu fonduri private, programe de asistenţă de
istorii şi de diagnostice.
10 Aparate şi instrumente medicale; aparate
electronice de diagnostic pentru ilustrare a
parametrilor fiziologici asupra oamenilor,
inclusiv dispozitive de diagnostic pentru
analiza creierului şi fluxurilor cerebrale, în
special aparate pentru operaţii folosite cu
ajutorul unui program, aparate pentru
măsurarea tensiunii arteriale pe termen lung şi
părţile lor.
16 Documentaţii pentru programe, cărţi,
manuale, broşuri, instrucţiuni de utilizare
referitoare la aceste programe şi aparate în
domeniul medical.
38 Telecomunicaţii în domeniul medical.
41 Educaţie; instruire; activităţi sportive şi
culturale; metode/tehnici de învăţare, în
special în domeniul psihologiei/psihiatriei
aplicate.

42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiza şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44 Servicii medicale; asistenţă medicală,
servicii oferite de un psiholog/psihiatru,
consiliere psihologică/psihiatrică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07785
(151) 04.12.2012
(732) S.C. FLORARIA IRIS S.R.L., Bd.

Aerogari i  nr .17,  sector1,  ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) S.C. IRISCOM S.R.L., Calea Moşilor
nr. 40, parter, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

if IRIS florari din 1970

(591) Culori revendicate:mov

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270514;

270515; 290105;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere,necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci din 04.12.2012

(210) M 2012 07806
(151) 04.12.2012
(732) LIU FANGHUA, Str. Chiriac

Bidoianu preot 6A, sector 2, 020738,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EUMALL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Software pentru calculatoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07819
(151) 04.12.2012
(732) MD HELICOPTERS, INC, 4555

East McDowell Road Mesa,, 85215,
ARIZONA S.U.A. 

(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

MD 540 F

(300) Prioritate invocată:
 85/642,215/04.06.2012/US
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Elicoptere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07807
(151) 04.12.2012
(732) S.C. PRINTMASTERS S.R.L., Str.

Brânduşelor nr. 75, Judeţul
Maramureş ,  ,  BAIA MARE
ROMANIA 

(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV

(540)

PRINTMASTERS

(591) Culori revendicate:verde (pantone
3275)

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07786
(151) 04.12.2012
(732) HOLBAN PETRU - ALEXANDRU,

Str. Crinului nr. 26-32, bl. A5, ap. 52,
sector 1, 012585, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SALINA VERDE

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis

  
(531) Clasificare Viena:170202; 270501;

270507; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Servicii de internet (transmitere de mesaje,
informaţii, comunicare în general).
41 Organizarea de activităţi sociale, educative,
sportive în mediu salin(scop de educare,
instruire, informare în domeniu).
43 Servicii de cazare temporară; alimentaţie
publică.
44 Servicii de tratament medical în aer salin
controlat; servicii de tratare a afecţiunilor
aparatului respirator, a alergiilor de sezon,
insomnie şi stres.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07820
(151) 04.12.2012
(732) UNILEVER NV, Weena 455, 3013

AL, ROTTERDAM NETHERLANDS
(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil

Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

LOVE FOREVER
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Săpun, săpun medicinal, preparate de
curăţenie, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, deodorante şi antiperspirante,
preparate de îngrijire a părului, şampoane şi
balsamuri, coloranţi pentru păr; produse de
styling pentru păr; preparate de toaletă
nemedicamentoase; preparate pentru baie şi
duş; preparate pentru îngrijirea pielii; uleiuri,
creme şi loţiuni pentru piele; preparate de ras,
preparate de înainte de ras şi după ras;
colonie; preparate depilatoare, preparate
pentru bronzat la soare şi de protecţie
împotriva soarelui, cosmetice, produse de
make-up şi produse de îndepărtare make-up;
vaselină; preparate de îngrijire a buzelor;
pudră de talc, vată pentru scopuri cosmetice;
beţişoare cu vată pentru scopuri cosmetice;
materiale, tampoane sau şervetele impregnate
sau pre-umezite cu loţiuni de curăţare
personală sau loţiuni cosmetice; măşti de
frumuseţe, pachete faciale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07794
(151) 04.12.2012
(732) SÎNTĂMĂRIAN LORIN LUCIAN,

Str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 64,
judeţul Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(540)

ocularia

(591) Culori revendicate:negru, verde

  
(531) Clasificare Viena:020904; 261113;

270302; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente pentru optică,
articole de optică: lentile de contact, lentile
corectoare, lentile ochelari, lentile optice,
ochelari şi accesorii pentru ochelari, lupe.
35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţilor,
a unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping.
44 Servicii de optică, servicii medicale,
servicii de sănătate, servicii SPA pentru
sănătate, servicii spitaliceşti, chirurgie
estetică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07821
(151) 04.12.2012
(732) S.C. STAR STORAGE S.R.L., B-dul

Dimitrie Pompei nr. 8, sector 2,
020337, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Cred în România
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07808
(151) 04.12.2012
(732) ZAMFIR VLAD ALIN, Int. Odobeşti

nr. 11, bl. T1, sc. B, et. 11, ap. 150, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

SPIONEAZA.RO solutii eficiente
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(591) Culori revendicate:verde, negru, gri
(531) Clasificare Viena:020904; 260416;

260418; 270502; 270503; 270508;
270515; 290103;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; comerţ on-line.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07795
(151) 04.12.2012
(732) S.C. RIVIERA REGIONAL

DEVELOPMENT S.R.L., Str. Mihai
Viteazu nr. 45, judeţul Cluj, 401012,
TURDA ROMANIA 

(540)

RIVIERA LUXURY RESIDENCE
OFFICE HOTEL

(591) Culori revendicate:auriu
 (531) Clasificare Viena:050516; 260418;

270515; 290102;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Afaceri imobiliare.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07809
(151) 04.12.2012
(732) BERE BĂUTURI BUCUREŞTI

S.A., Calea Rahovei nr. 157A, sector
5, *, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BERARIA BRAGADIRU

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07796
(151) 04.12.2012
(732) S.C. CONSULT PLUS S.R.L., Str.

Alexandru Vaida Voievod nr. 14, ap.
39 ,  j ude ţu l  C lu j ,  400592 ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

SELF KIT

(591) Culori revendicate:maro, galben,
verde, roşu, albastru
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(531) Clasificare Viena:020517; 120117;

200702; 270502; 270503; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; materiale suport şi
secvenţe formative pentru programe de
educaţie/dezvoltare socială, emoţională şi
cognitivă.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator;
studii ştiinţifice de diagnoză şi evaluare a
validităţii şi eficacităţii programelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07798
(151) 04.12.2012
(732) S.C. SISELEC S.R.L., Str. Moldovei

nr. 4, judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

SISELEC sisteme electrice

(591) Culori revendicate:albastru, verde
 
(531) Clasificare Viena:261125; 270503;

270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii
(solicităm protecţie pentru toate serviciile din
clasa 37).
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator
(solicităm protecţie pentru toate serviciile din
clasa 42).

˜˜˜˜˜˜˜




